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Ministeru tas-Saħħa u l-Prevenzjoni  
Data: 30 ta’ Ġunju 2009 
Każ nru.:  0900446. 
Maniġer tal-każ: SUMTK/Health Policy kt. 
Nru. tad-Dok.: 69710 

Ordni Eżekuttiva dwar l-assigurazzjoni ta’ sustanzi bijoloġiċi speċifiċi, 
sistemi tad-distribuzzjoni u materjali relatati1 

Skont l-Artikolu 1, l-Artikolu 2 Paragrafu 2, l-Artikolu 4 Paragrafu 1 u l-Artikolu 6, Paragrafi 
2 u 3 tal-Att nru. 474 tas-17 ta’ Ġunju 2008 dwar l-assigurazzjoni ta’ sustanzi bijoloġiċi 
speċifiċi, sistemi tad-distribuzzjoni u materjali relatati, ġie stabbilit dan li ġej. 

Applikazzjoni 

Artikolu 1. Id-dispożizzjonijiet f’din l-Ordni Eżekuttiva japplikaw għas-sustanzi bijoloġiċi, 
is-sistemi tad-distribuzzjoni u l-materjali relatati speċifikati fl-Anness 1, li huma inklużi fis-
sistema tal-kontrolli tal-esportazzjoni speċifikata fir-regolament tas-sistema tal-kontrolli tal-
Komunità Ewropea għal oġġetti b’użu doppju (prodotti u teknoloġija) li jistgħu jintużaw 
f’assoċjazzjoni ma’ attakki kontra n-nies u għalhekk jirrappreżentaw periklu għas-sigurtà 
pubblika. 
Paragrafu 2. L-Aġenzija Bijoloġika Daniża għall-Ġestjoni waqt Emerġenza tista’ b’mod 
totali jew parzjalment teżenta sustanzi bijoloġiċi speċifiċi, sistemi tad-distribuzzjoni u 
materjali relatati milli jkunu inklużi bid-dispożizzjonijiet f’din l-Ordni Eżekuttiva. 

Artikolu 2. Il-Ministeru tas-Saħħa u l-Prevenzjoni jista’ jintroduċi dispożizzjonijiet li 
jistipulaw li d-dispożizzjonijiet stabbiliti f’din l-Ordni Eżekuttiva għandhom jinkludu wkoll 
sustanzi bijoloġiċi, sistemi tad-distribuzzjoni u materjali relatati li mhumiex inklużi fl-
Artikolu 1, jekk is-sustanza bijoloġika, is-sistema tat-twassil u l-materjali relatati jiġu 
kkunsidrati bħala li jistgħu jintużaw f’assoċjazzjoni ma’ attakki bijoloġiċi fuq in-nies u 
għalhekk jirrappreżentaw periklu għas-sigurtà pubblika. 
Paragrafu 2. Riżoluzzjonijiet biex jiġu inklużi sustanzi bijoloġiċi, sistemi tad-distribuzzjoni u 
materjali relatati oħra, ara l-paragrafu 1, jiġu introdotti abbażi linji gwida professjonali mill- 
Aġenzija Bijoloġika Daniża għall-Ġestjoni waqt Emerġenza. 

Definizzjonijiet 

Artikolu 3. Id-definizzjonijiet li ġejjin japplikaw f’din l-Ordni Eżekuttiva: 

1) Sustanzi bijoloġiċi: Sustanzi bijoloġiċi jinkludu patoġeni umani, żoonosi u tossini fil-
forma ta’ vajrusis, riketzji, batterji, tossini jew subunitajiet ta’ tossini, xi fungi u 
elementi ġenetiċi speċifiċi u organiżmi modifikati ġenetikament li jistgħu jintużaw 
f’assoċjazzjoni ma’ attakki bijoloġiċi kontra n-nies u għalhekk jirrappreżentaw 
periklu għas-sigurtà pubblika. 

2) Pussess: Li jkun hemm sjieda jew kustodja ta’ sustanzi bijoloġiċi, sistemi tad-
distribuzzjoni jew materjali relatati inklużi mill-Ordni Eżekuttiva. 

3) Użu doppju: Sustanzi bijoloġiċi, sistemi tad-distribuzzjoni jew materjali relatati li 
jistgħu jintużaw kemm għal skopijiet leġittimi kif ukoll ta’ attakk. 

                                                 
1 L-Ordni Eżekuttiva ġiet notifikata, bħala abbozz, skont id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill 98/34/KE (il-Proċedura tal-Informazzjoni) kif emendata bid-direttiva 98/a48/KE. 
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4) Sistemi tad-distribuzzjoni: Tagħmir tal-isprejjar u sistemi oħra li mhumiex 
mgħammra bl-ekwipaġġ li jistgħu jxerrdu sustanzi bijoloġiċi speċifiċi. 

5) Unità tal-ħżin: Unità waħdanija għall-ħżin ta’ sustanzi bijoloġiċi speċifiċi, jiġifieri 
tubu tat-testijiet magħluq li jinkludi kultivazzjoni ta’ batterji. 

6) Skop professjonali: Skopijiet ta’ riċerka, dijanjostiċi jew kummerċjali, li jistgħu 
jinvolvu kemm entitajiet privati kif ukoll pubbliċi, jiġifieri dipartimenti tal-università, 
laboratorji ta’ sptarijiet, kumpaniji tal-bijoteknoloġija, entitajiet farmaċewtiċi eċċ. 

7) Materjali relatati: Materjali, tagħmir u teknoloġija li huma koperti bit-trattati u ftehim 
internazzjonali relevanti jew huma inklużi f’listi tal-kontroll nazzjonali u li jistgħu 
jintużaw fid-disinn, l-iżvilupp, il-produzzjoni jew l-użu ta’ armi bijoloġiċi u s-sistemi 
tad-distribuzzjoni tagħhom. 

8) Pjan ta’ sigurtà: Pjan tal-miżuri jew il-prekawzjonijiet li għandhom jiġu implimentati 
biex jipprevenu, jiskopru u jirrispondu għas-serq jew l-użu ħażin ta’ sustanzi 
bijoloġiċi speċifiċi, sistemi tad-distribuzzjoni u materjali relatati. 

9) Stima tal-vulnerabbiltà: Identifikazzjoni tat-theddid u l-punti debboli tas-sigurtà 
assoċjati mal-pussess, il-produzzjoni, l-użu, il-ħżin, ix-xiri, il-bejgħ, it-trasport, it-
trasferiment u r-rimi ta’ sustanzi bijoloġiċi speċifiċi, sistemi tad-distribuzzjoni u 
materjali relatati. 

10) Entità: Entità fiżika jew legali, li bħala proprjetarja u/jew persuna indipendenti, li hija 
responsabbli għas-sustanzi bijoloġiċi speċifiċi, is-sistemi tad-distribuzzjoni u l-
materjali relatati, inklużi sptarijiet, istituzzjonijiet, entitajiet tal-produzzjoni eċċ. jew 
dipartimenti ta’ dawn. 

Regolamenti ġenerali  

Artikolu 4. Is-sustanzi bijoloġiċi, is-sistemi tad-distribuzzjoni u l-materjali relatati inklużi fl-
Ordni Eżekuttiva jistgħu jkunu biss fil-pussess, prodotti, użati jew maħżuna fejn ikun inkiseb 
permess biex isir dan.  

Permess għall-pussess, produzzjoni, użu u ħżin eċċ. ta’ sustanzi bijoloġiċi speċifiċi, sistemi 
tad-distribuzzjoni u materjali relatati   

Artikolu 5. Il-permessi skont l-Artikolu 4 jinkisbu mill-Aġenzija Bijoloġika Daniża għall-
Ġestjoni waqt Emerġenza. 
Paragrafu 2. L-applikazzjonijiet għall-permessi għandhom isiru bl-użu tal-formoli mħejjija 
mill-Aġenzija Bijoloġika Daniża għall-Ġestjoni waqt Emerġenza. Il-formoli jinkisbu mill- 
Aġenzija Bijoloġika Daniża għall-Ġestjoni waqt Emerġenza jew minn www.biosikring.dk. 
Paragrafu 3. L-applikazzjonijiet tal-permessi għandhom jiġu ffirmati mill-maniġer 
responsabbli, ara l-Artikolu 6. L-applikazzjoni għandha, bħala minimu, tinkludi l-
informazzjoni segwenti: 

1) L-isem u l-indirizz tal-persuna, l-entità, l-istituzzjoni jew entità simili. 
2) Id-dipartiment li fih is-sustanza bijoloġika, is-sistema tad-distribuzzjoni jew il-

materjali relatati jkunu preżenti. 
3) L-isem u t-taħriġ tal-persuna responsabbli mis-sigurtà, ara l-Artikoli 11 u 12 
4) L-iskop u l-ambitu meħtieġ tal-permess, ara l-Artikoli 6 u 7. 
5) Informazzjoni dwar iċ-ċirkostanzi tas-sigurtà, ara l-Artikolu 17. 
6) Informazzjoni dwar iċ-ċirkostanzi tal-ħżin, ara l-Artikolu 15. 

Artikolu 6. Il-permessi jistgħu jinħarġu biss lill-persuni, inklużi l-entitajiet legali, li 
għandhom bażijiet professjonali u leġittimi għall-ksib tal-permess għas-sustanzi eċċ. inklużi 
fl-Artikoli 1 u 2.  
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Paragrafu 2. L-entitajiet legali għandhom jappuntaw persuna naturali li, flimkien mal-entità 
legali, tkun responsabbli biex tiżgura li jkun hemm konformità mad-dispożizzjonijiet għas-
sustanzi bijoloġiċi, is-sistemi tad-distribuzzjoni u l-materjali relatati inklużi fl-Artikoli 1 u 2, 
ara l-Artikolu 11. 

Artikolu 7. Il-permessi jistgħu jinħarġu għal sistema bijoloġika, sistema tat-twassil jew 
materjal relatat wieħed jew għal gruppi ta’ sustanzi bijoloġiċi, sistemi tad-distribuzzjoni jew 
materjali relatati. 
Paragrafu 2. Il-permessi jistgħu jinħarġu għal perjodu limitat, jew għat-tul ta’ żmien sakemm 
l-attività li għaliha nħareġ il-permess tkompli, ara madankollu l-Artikolu 9. 
Paragrafu 3. Il-permessi jistgħu barra minn hekk jinħarġu għal investigazzjonijiet dijanjostiċi 
li jinvolvu s-sustanzi bijoloġiċi inklużi l-Ordni Eżekuttiva, ara l-Anness 1. Dawn is-sustanzi 
bijoloġiċi għandhom jintremew mill-inqas sa 14-il jum wara li l-investigazzjoni tkun ġiet 
konkluża, sakemm ma jinkisbux il-permessi għas-sustanzi bijoloġiċi speċifiċi. 

Artikolu 8. L-Aġenzija Bijoloġika Daniża għall-Ġestjoni waqt Emerġenza tista’, 
f’assoċjazzjoni mal-ħruġ tal-permessi, tistabbilixxi rekwiżiti speċjali li jirrelataw mal-ħżin, ir-
rimi, l-istokkjar, iċ-ċirkostanzi tas-sigurtà u t-taħriġ tal-personal, inklużi l-persuni 
responsabbli mis-sigurtà, li huma addizzjonali mar-rekwiżiti speċifikati fl-Ordni Eżekuttiva. 

Artikolu 9. Tibdiliet fl-attivitajiet tal-entità li għandhom effett sinifikanti fuq il-ħruġ tal-
permess, għandhom jiġu rrappurtati lill-Aġenzija Bijoloġika Daniża għall-Ġestjoni waqt 
Emerġenza.  
Paragrafu 2. L-Aġenzija Bijoloġika Daniża għall-Ġestjoni waqt Emerġenza tista’ tissospendi 
kompletament jew parzjalment il-permessi maħruġa skont l-Artikolu 4, jekk ir-rekwiżiti 
stabbiliti skont l-Artikolu 8 ma jkunx qed issir konformità magħhom jew jekk ikun stabbilit li 
l-entità ma tkunx għadha tikkonformi mal-kundizzjonijiet tal-eliġibilità għall-permess. 
Paragrafu 3. L-Aġenzija Bijoloġika Daniża għall-Ġestjoni waqt Emerġenza tista’ tissospendi 
kompletament jew parzjalment il-permessi maħruġa jekk kunsiderazzjonijiet sinifikanti ta’ 
sigurtà għall-pubbliku jitolbu s-sospensjoni tal-permess. 
Paragrafu 4. Il-limiti taż-żmien għar-rimi tas-sustanzi eċċ. wara li l-permessi jkunu skadew, 
jiġu stabbiliti mill-Aġenzija Bijoloġika Daniża għall-Ġestjoni waqt Emerġenza, ara l-Artikolu 
8. 

Kontabilità u taħriġ  

Artikolu 10. L-entitajiet huma responsabbli li jkunu konformi mar-regolamenti speċifikati fl-
Ordni Eżekuttiva u li jkunu konformi ma’ kull kundizzjoni jew rekwiżit stabbilit fil-permessi 
maħruġa. 

Artikolu 11. L-entitajiet huma responsabbli li jiżguraw li impjegat wieħed jew numru ta’ 
impjegati tal-entità jiġu appuntati bħala responsabbli mis-sigurtà. Barra minn hekk, dawn l-
impjegati għandhom jiġu approvati mill-Aġenzija Bijoloġika Daniża għall-Ġestjoni waqt 
Emerġenza. Għandha titressaq id-dokumentazzjoni li tikkonferma li l-impjegati appuntati 
huma responsabbli mis-sigurtà, jagħtu l-kunsens tagħhom li l-informazzjoni fuq kull rekord 
kriminali tista’ tinkiseb. 
Paragrafu 2. L-entità hi responsabbli li tiżgura li tiġi appuntata persuna ġdida bħala 
responsabbli mis-sigurtà qabel il-persuna li tkun responsabbli mis-sigurtà tħalli l-pożizzjoni 
tagħha, u li din il-persuna tiġi approvata mill-Aġenzija Bijoloġika Daniża għall-Ġestjoni waqt 
Emerġenza. 

Artikolu 12. Il-persuna appuntata mill-entità bħala responsabbli mis-sigurtà għandha tattendi 
wieħed mill-korsijiet ta’ taħriġ tal-Aġenzija Bijoloġika Daniża għall-Ġestjoni waqt 
Emerġenza. Il-korsijiet jiġu pprovduti mingħajr ħlas. 
Paragrafu 2. Il-persuna appuntata mill-entità bħala responsabbli mis-sigurtà għandha tiżgura 
li l-persuni kollha li jkollhom aċċess għas-sustanzi bijoloġiċi, is-sistemi tad-distribuzzjoni u l-
materjali relatati inklużi fl-Ordni Eżekuttiva, ikunu familjari mar-regolamenti fiz-zona u mal-
linji gwida maħruġa mill-Aġenzija Bijoloġika Daniża għall-Ġestjoni waqt Emerġenza Il-linji 
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gwida jistgħu jinkisbu mill-Aġenzija Bijoloġika Daniża għall-Ġestjoni waqt Emerġenza jew 
minn www.biosikring.dk. 
 

Paragrafu 3. Il-persuna appuntata mill-entità bħala responsabbli mis-sigurtà għandha 
tirreġistra lil min għandu jkollu aċċess għas-sustanzi bijoloġiċi inklużi fl-Ordni Eżekuttiva. Il-
lista għandha dejjem tkun tista’ tiġi ppreżentata fuq talba lill-Aġenzija Bijoloġika Daniża 
għall-Ġestjoni waqt Emerġenza. 

Artikolu 13. Persuni mhux irreġistrati għandu jingħatalhom biss aċċess għas-sustanzi 
bijoloġiċi inklużi fl-Ordni Eżekuttiva meta jkunu akkumpanjati minn persuna rreġistrata, ara 
l-Artikolu 12, paragrafu 3, u f’dawn il-każijiet, ir-responsabbiltà tkun tal-persuna rreġistrata. 

Artikolu 14. L-Aġenzija Bijoloġika Daniża għall-Ġestjoni waqt Emerġenza tista’ teħtieġ 
evalwazzjoni tas-sigurtà tal-persuni involuti f’xogħol fuq sustanzi bijoloġiċi speċifiċi, sistemi 
tad-distribuzzjoni jew materjali relatati li jkun inħareġ permess għalihom skont l-Artikolu 4, 
fejn ix-xogħol b’mod dirett ikun relatat mal-produzzjoni jew l-ittestjar tal-armi. 

Ħżin u trasport  

Artikolu 15. Is-sustanzi bijoloġiċi, is-sistemi tad-distribuzzjoni jew il-materjali relatati 
inklużi fl-Ordni Eżekuttiva għandhom jinħażnu b’tali mod li jiġu pprevenuti s-serq u l-użu 
ħażin tagħhom. 

Artikolu 16. It-trasport tas-sustanzi bijoloġiċi inklużi fl-Ordni Eżekuttiva, ara l-Artikolu 1 
għandu jsir skont ir-regolamenti kurrenti għat-trasport ta’ oġġetti perikolużi. Għat-trasport fit-
toroq, japplikaw ir-regolmenti ADR (Ftehim Ewropew dwar il-Ġarr Internazzjonali ta’ 
Oġġetti Perikolużi fit-Toroq) għall-klassi 6.1 u 6.2 (Numru tan-NU 2814, 3373, 3172 u 3462), 
għat-trasport permezz ta’ ferroviji japplikaw ir-regolament RID (Regolamenti dwar il-ġarr 
internazzjonali ta’ oġġetti perikolużi bil-ferrovija) għall-klassi 6.1 u 6.2 (Numru tan-UN 2814, 
3373, 3172 u 3462), għat-trasport bil-baħar japplikaw ir-regolamenti IMDG (Kodiċi 
Marittimu Internazzjonali dwar l-Oġġetti Perikolużi) għall-klassi 6.1 u 6.2 (Numru tan-NU  
2814, 3373, 3172 u 3462) u għat-trasport bl-ajru japplikaw ir-regolamenti ICAO-TI  
(Struzzjonijiet Tekniċi għat-Trasport Sikur ta’ Oġġetti Perikolużi bl-Ajru) għall-klassi 6.1 u 
6.2 (Numru tan-NU 2814, 3373, 3172 u 3462). 
Paragrafu 2. L-entità għandha tiżgura li min qed iġorr l-oġġetti, l-aġenti li jwassluhom eċċ. 
użati mill-entità, ikunu konxji mir-responsabbiltà tagħhom għall-assigurazzjoni tal-oġġetti li 
huma fil-kustodja tagħhom. 
Paragrafu 3. Min qed iġorr l-oġġetti, l-aġenti li jwassluhom eċċ. għandhom jiżguraw li 
bastimenti b’merkanzija ta’ sustanzi bijoloġiċi, sistemi tad-distribuzzjoni u materjali relatati li 
huma inklużi f’din l-Ordni Eżekuttiva, jiġu ttrasportati, maħżuna meta jkunu fi tranżitu u jiġu 
trasferiti lil min ser jirċievi b’tali mod li jkun ipprevenut is-serq, l-użu ħażin u t-telf u 
għandhom jiżguraw li persuni mhux awtorizzati ma jkunux jistgħu jiġu f’kuntatt ma’ dawn is-
sustanzi bijoloġiċi, is-sistemi tad-distribuzzjoni u l-materjali relatati. 

Sigurtà  

Artikolu 17. L-entitajiet li japplikaw għall-permessi għandhom iħejju stima tal-vulnerabbiltà 
u pjan ta’ sigurtà li jiġu inklużi fl-evalwazzjoni tal-applikazzjoni tal-permess. L-istima tal-
vulnerabbiltà u l-pjan ta’ sigurtà jiġu mħejjija skont formola ddedikata li tista’ tinkiseb mill-
Aġenzija Bijoloġika Daniża għall-Ġestjoni waqt Emerġenza jew minn www.biosikring.dk. 
Paragrafu 2. Il-pjan ta’ sigurtà għandu jinkludi: 

1) Proċeduri ta’ reġistrazzjoni assoċjati ma’ stokk. 
2) Proċeduri assoċjati ma’ rimi. 
3) Proċeduri assoċjati ma’ aċċidenti. 
4) Sistemi ta’ kontroll tal-aċċess. 
5) Barrieri tas-sigurtà tekniċi, inklużi sistemi tal-allarm, spezzjonijiet tekniċi ta’ 

allarmi eċċ. 
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6) Evalwazzjoni tas-sigurtà tal-persuni magħżula fejn meħtieġ, ara l-Artikolu 14. 
7) L-assigurazzjoni ta’ informazzjoni sensittiva, inkluż il-ħżin ta’ informazzjoni 

relatata ma’ teknoloġija, ħżin ta’ sustanzi eċċ. u informazzjoni dwar personal 
u żjarat (sigurtà tal-IT/dokument). 

8) Eżerċizzji ta’ prova/taħriġ. 
Paragrafu3. Il-pjan ta’ sigurtà għandu jiġi miżmum b’mod kontinwu u għandu jkun jista’ jiġi 
ppreżentat fuq talba lill-Aġenzija Bijoloġika Daniża għall-Ġestjoni waqt Emerġenza 

Reġistrazzjoni u rimi ta’ sustanzi bijoloġiċi, sistemi tad-distribuzzjoni u materjali relatati  

Artikolu 18. L-entità għandha żżomm reġistri/inventarji tas-sustanzi bijoloġiċi, is-sistemi tad-
distribuzzjoni u l-materjali relatati inklużi f’din l-Ordni Eżekuttiva li l-entità hi responsabbli 
minnhom. Ir-reġistru/inventarju għandu jiġi aġġornat b’mod kontinwu, bħala minimu għandu 
jiġi aġġornat kull tliet xhur. Ir-reġistri u d-dokumenti oħra relatati mal-permessi għandhom 
jinħażnu għal mill-inqas ħames snin. 
Paragrafu 2. Il-kumpanija għandha tirrapporta l-livelli tal-istokk lill-Aġenzija Bijoloġika 
Daniża għall-Ġestjoni waqt Emerġenza mill-inqas darba fis-sena. Iċ-ċaqliq tal-istokk għandu 
jiġi rreġistrat skont il-proċedura stabbilita mill-Aġenzija Bijoloġika Daniża għall-Ġestjoni 
waqt Emerġenza. 
Paragrafu 3. L-entità għandha tkun tista’ tippreżenta fuq talba r-reġistri/l-inventarji lill- 
Aġenzija Bijoloġika Daniża għall-Ġestjoni waqt Emerġenza. 

Artikolu 19. Ix-xiri, il-bejgħ, it-trasferiment jew ir-rimi ta’ sustanzi bijoloġiċi, sistemi tad-
distribuzzjoni u materjali relatati inklużi f’din l-Ordni Eżekuttiva għandhom jiġu rrappurtati 
lill-Aġenzija Bijoloġika Daniża għall-Ġestjoni waqt Emerġenza fi żmien 14-il ġurnata tax-
xogħol mix-xiri, il-bejgħ, it-trasferiment jew ir-rimi, filwaqt li jkun speċifikat it-tip, il-volum 
u dak li jieħu ħsieb il-merkanzija bil-baħar/min ser jirċieviha. Paragrafu 2. L-entità hi 
responsabbli biex tiżgura li r-rimi jsir b’tali mod li s-sustanzi bijoloġiċi, is-sistemi tad-
distribuzzjoni u l-materjali relatati ma jkunux jistgħu jirrappreżentaw periklu għas-sigurtà tal-
bniedem. 
Paragrafu 3. L-entità tistabbilixxi proċeduri għar-rimi tas-sustanzi bijoloġiċi, is-sistemi tad-
distribuzzjoni u l-materjali relatati inklużi fl-Ordni Eżekuttiva, ara l-Artikolu 17, paragrafu 2. 

Aċċidenti u telf  

Artikolu 20. L-Aġenzija Bijoloġika Daniża għall-Ġestjoni waqt Emerġenza għandha tiġi 
informata minnufih jekk iseħħ dan li ġej: 

1) Serq, użu ħażin jew telf ieħor tas-sustanzi bijoloġiċi, is-sistemi tad-distribuzzjoni 
u l-materjali relatati inklużi fl-Ordni Eżekuttiva. 

2) Suspett ta’ ħruġ tas-sustanzi bijoloġiċi inklużi fl-Ordni Eżekuttiva. 
3) Skoperta ta’ jew suspett tal-preżenza ta’ sustanzi bijoloġiċi, sistemi tad-

distribuzzjoni u materjali relatati fl-Ordni Eżekuttiva. 
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Paragrafu 2. Persuni mhux awtorizzati għandhom jinżammu barra miz-zoni kollha fejn ikun 
hemm okkorrenzi mhux ikkontrollati tas-sustanzi bijoloġiċi inklużi fl-Ordni Eżekuttiva, 
sakemm l-Aġenzija Bijoloġika Daniża għall-Ġestjoni waqt Emerġenza tiżgura li ġew 
implimentati miżuri biex iwaqqfu l-periklu potenzjali. 

Kontroll 

Artikolu 21. L-Aġenzija Bijoloġika Daniża għall-Ġestjoni waqt Emerġenza tagħmel 
monitoraġġ u twettaq spezzjonijiet biex tiżgura li jkun hemm konformità mad-
dispożizzjonijiet f’din l-Ordni Eżekuttiva. 

Artikolu 22 L-Aġenzija Bijoloġika Daniża għall-Ġestjoni waqt Emerġenza tista’ tipprojbixxi 
l-pussess, il-produzzjoni, l-użu u l-ħżin tas-sustanzi bijoloġiċi, is-sistemi tad-distribuzzjoni u 
l-materjali relatati inklużi fl-Ordni Eżekuttiva, sakemm issir konformità mar-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Aġenzija Bijoloġika Daniża għall-Ġestjoni waqt Emerġenza 

Appelli, pieni, dħul fis-seħħ u dispożizzjonijiet dwar it-transizzjoni  

Artikolu 23 Id-deċiżjonijiet li jittieħdu mill-Aġenzija Bijoloġika Daniża għall-Ġestjoni waqt 
Emerġenza skont din l-Ordni Eżekuttiva jistgħu jiġu appellati fi żmien erba’ ġimgħat lill-
Ministeru tas-Saħħa u l-Prevenzjoni 

Artikolu 24. Dawk li jagħmlu vjolazzjoni tal-Artikolu 4, Artikolu 8, Artikolu 9, paragrafu 1 u 
4, Artikoli 10 - 16, Artikolu 17, paragrafu 3, Artikoli 18-20 u l-Artikolu 22 jiġu mmultati 
sakemm leġiżlazzjoni oħra ma tqisx li pieni oħra japplikaw għall-vjolazzjoni. 
Paragrafu 2. Il-piena għall-vjolazzjoni tal-Artikolu 4, Artikolu 8, Artikolu 9, paragrafu 1 u 4, 
Artikoli 15 - 16 u Artikolu 19, paragrafi 1 - 2 tista’, fejn jeżistu ċirkostanzi li jaggravaw, 
tiżdied għal priġunerija sa sentejn, jekk il-vjolazzjoni tkun saret b’mod intenzjonali jew 
minħabba negliġenza kbira, fejn il-vjolazzjoni tirriżulta f’persuni li jweġġgħu b’mod 
sinifikanti, f’proprjetà li ssir ħsara fuqha b’mod sinifikanti jew li l-ambjent issir ħsara fuqu 
b’mod sinifikanti jew tirriżulta f’riskju li dawn iseħħu, jew benefiċċju finanzjarju għall-
persuni involuti jew oħrajn, inklużi tfaddil, jinkisbu jew huma intiżi li jinkisbu. 
Paragrafu 3. Entitajiet eċċ. (entitajiet legali) jistgħu jitqiesu li għandhom responsabbiltà 
kriminali skont ir-regolamenti fil-Kapitolu 5 tal-Kodiċi Penali. 

Artikolu 25. L-Ordni Eżekuttiva tidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Ottubru 2009. 
Paragrafu 2. L-entitajiet li għandhom fil-pussess tagħhom sustanzi bijoloġiċi, sistemi tad-
distribuzzjoni u materjali relevanti inklużi fl-Ordni Eżekuttiva meta din l-Ordni Eżekuttiva 
tidħol fis-seħħ, għandhom jissottomettu applikazzjoni għall-permess mill-inqas fi żmien 6 
xhur minn meta l-Ordni Eżekuttiva tidħol fis-seħħ, jekk l-entità tkun tixtieq li dawn jibqgħu 
fil-pussess tagħha. Jekk dan ma jsirx, is-sustanzi bijoloġiċi, is-sistemi tad-distribuzzjoni jew 
il-materjali relatati għandhom jinqerdu b’mod sikur, ara l-Artikolu 19. 
 Paragrafu 3. L-entitajiet li jkunu ssottomettew applikazzjoni fit-terminu tal-perjodu 
speċifikat f’paragrafu 2, jinħarġilhom permess temporanju li japplika sakemm l-Aġenzija 
Bijoloġika Daniża għall-Ġestjoni waqt Emerġenza tieħu deċiżjoni fir-rigward tal-
applikazzjoni. 

Ministeru tas-Saħħa u l-Prevenzjoni,  

Jakob Axel Nielsen 

/ John Erik Pedersen 


